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Geçen hafta BEM 5D öğrencilerinin en hevesle beklediği etkinlik, Riva’daki Permakamp 

Ziyareti idi. Bu ziyaretin anlamı, şehirli çocuklar için -bir kez daha- doğayla buluşmak. Çünkü 

Permakamp, BEM öğrencilerinin bir eğitim yılı içinde 6 kez ziyaret edip, mevsimlerin 

döngüsünü, doğanın değişimini, mevsime bağlı aktivitelerdeki çeşitlilikleri deneyimledikleri 

bir eğitim ortamı.
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Program psikolojik (özgüven, sabır, 

merak), sosyal (iletişim, paylaşım, 

yardımlaşma) ve bilişsel (düşünme, 

konuşma, plan yapma, karar verme) 

unsurlarla doğanın birleşiminin çocuklar 

üzerindeki etkisini çok net yansıtıyor! 

Doğada yapılan açık alan aktiviteleri 

çocukların enerjilerini kanalize ettikleri 

bir ortam sunması haricinde, çocukların 

plan yapma, iş bölümünde bulunma, 

dirayet gösterme gibi birçok 

psikososyomotor gelişimine katkıda 

bulunuyor.

BEM Okulları

Özgüven, Sabır, Merak...



5D’nin açılımı: doğa, düşünce, duygu, dil ve davranışı içinde bulunduran bir programı 

çocuklara ilköğretimin ilk dört yılı boyunca uygulayarak 360 yetkinlik kazandırmak.

Yani her bir öğrenciyi 360 derece kucaklayan ve öğrencinin etrafında tam bir daire çizerek 

onu yetkinliklerle kuşatan bir program bu. Buradaki amaç, çocuğun kimyasıyla oynamadan, 

değerler çerçevesinde, onda var olan potansiyeli ortaya çıkarmak.

Doğayı sadece kitaplardan öğrenmek mümkün 

değil ama doğadaki kitaplar elbette zenginlik 

kazandırır. Bu çerçevede çocuklar inceleyerek, 

dokunarak, koklayarak, dinleyerek, yani aslında 

maruz kalarak öğreniyorlar. Ki bu, kalıcı bilginin 

temelidir. Aynı zamanda merak ettiklerini 

Permakamp’ta bulunan Dome Kitaplığındaki 

(seraya benzer kubbeli bir çadır) kitaplardan 

araştırma imkânı da buluyorlar.

‘5D;Düşünce,Duygu,
Davranış, Doğa, Dil’
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Permakamp’ta bir çocuğun “Doğa zor bir yer, bu yüzden doğada hayatta kalmak için çok 

çalışmak gerekiyor!” dediğini işitirken diğer yandan bazı çocukların ormandan uzun ağaç 

parçaları toplayıp bu ağaçları birbirlerine çivileyerek oyun çadırı yapmaya çalıştığına şahit 

olabilirsiniz.

Dil, düşüncelerin kaynağını oluşturur. 

Kullandığımız kelimeler, sorduğumuz 

sorular, kendimizi tanımlama biçimimiz, 

etrafımızdakilere hitap ederken seçtiğimiz 

cümleler… Bunların hepsi nasıl 

düşündüğümüzü belirler. Aynı zamanda 

nasıl düşündüğümüzü dışarıya da yansıtır

ve dışarıdakilerin bize olan tutumlarını da 

belirler. 
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Düşünce şekli,

nasıl hissedeceğini belirleyen bir 

faktördür. Bir olaya ya da olguya dair 

düşüncelerimiz ve inançlarımız, o 

olayla ilgili bakış açımızdan 

kaynaklanan duyguları oluşturur. Bir 

durumla karşılaştığımızda buna 

tepkimiz, olumlu bir düşünce ile 

karşılık vermek de olabilir tam tersi 

olumsuz düşünce ile de. Düşüncemizin 

açısındaki bu farklılık, o durum 

karşısındaki duygularımızı belirler. 
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Permakamp’taki öğle yemeği on iki çocuğun birlikte erişte hamuru açıp kesmesi ve iki 

çocuğun da sebze çorbası için sebzeleri soyup doğraması sonucu hazırlanırken, tam bir grup 

çalışması örneği sergilenir. 

Erişte hamurunu hazırlamak, yuvarlak hamuru oklavayla açıp düz hale getirmek ve küçük 

parçalara bölmek kolay bir iş değil! Sabır, emek, sevgi gerektiriyor. 

Bir yemek gönülden yapılırsa tadından yenmez! “Arkadaşlarıma yemek hazırlıyorum, 

öğlende beraber yiyeceğiz” diye duygusunu paylaşan minik aşçılar.
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Duygularımız ile davranışlarımızı şekillendiririz. Duygular gelip geçer fakat duygularımızla 

şekillendirdiğimiz davranışlar sadece bizim değil, diğer canlıların da hayatlarını etkiler. BEM 

eğitimi çocuklara duygularımız ve vereceğimiz tepkiler arasında bir karar hakkı olduğunu ve 

bu kararı değerlere uygun bir şekilde vermeyi öğretir.

Onlarla yürümeye başlayan köpeği şefkatle okşayıp öpmek ya da sıradaki arkadaşı binsin 

diye teleferik oturağını geri getirmek duyguların davranışa yansımasıdır Permakamp’ta. 

Çiçekleri sulamak için açılıp içine sabırla su taşınan bir çukur veya büyüteç kullanılarak arka 

ayaklarındaki tüyleri merakla incelenen fosforlu böcek sayesinde çocuklar sabır ve merakın 

değerini deneyimlemekteler.
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Doğanın içinde dil, düşünce,  duygu 

ve davranış örneklerimiz bunlarla 

sınırlı değil elbette. 

Permakamp’ın temel 

felsefelerinden birisi “Kendi işini 

kendin yapmak”, böylelikle 

çocuklar kendi alan ve sınırlarını 

bilip sorumluluklarını gözeterek 

hareket ediyorlar. 

Kendi İşini
Kendin Yapmak,
Permakampın Temel
Felsefelerinden Biri
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Öğle  yemeğinden sonra herkesin kendi tabağını, kaşık ve çatalını yıkaması kendi sorumluluğunda.

Ağaçlar arasına gerilmiş ağa atlamak 

çocukların en çok sevdiği aktivitelerden 

biri!  Bunun için öncelikle bir tırmanma 

ipini kullanıp bir rampadan çıkmak 

gerekiyor. Bu, çocuklara ne öğretiyor 

dersiniz? Elbette ki, bir şeyin keyfini 

sürmek için önce zahmetini göze almayı. 

Dirayet gösterip pes etmeyerek rampayı 

tırmanan çocukları yukarıda iki alternatif 

bekliyor: Ya ağda emekleyecek hatta 

zıplayacak ya da teleferikteki oturaktan 

diğer ağaca süzüleceklerdi. Tabi ki ikisi için 

de sıra beklemek gerekecek. Çocukların 

itişmeden kendi sıralarını beklemesi, 

hayatta istediklerine anında ve emek 

harcamadan ulaşamayacaklarını 

öğrenmeleri adına önemli bir kazanım.
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Uzun ince bir telde asılan teleferik; 

oturağa oturup karşı ağaca 

süzülmek de cesaret ve kendine 

güven gerektiriyor. Hem teleferik 

hem de ağaçların arasında tepede 

süzülen ağda geçirdikleri zaman, 

çocuklara özgüvenlerini 

geliştirmeleri adına büyük bir fayda 

sağlamakta. 

Permakamptaki
Bireysel Aktiviteler
Çocukların Özgüvenini
Geliştiriyor
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Küçük Başarı, Büyük Başarı Yoktur.
Kadim bilgelerin dediği gibi: “Kelimelerine dikkat et, düşüncen olur. Düşüncelerine dikkat et, 

duyguların olur. Duyguların davranışlarını ve davranışların da kaderini etkiler.” 

Bu hayatta ancak dilimizden çıkanları, düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı 

kontrol edebiliriz. Eğer bunları iyi yönetebilirsek doğada hep birlikte var olabileceğimiz 

sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. 

Küçük başarı, büyük başarı yoktur. Doğadaki en ufak bir aktivite, çocukların yarınları için 

kazanılmış bir yetkinliktir. BEM çocuklarının doğanın içinde dil, düşünce, duygu ve davranış 

becerileri edinmesi, onların ileriki yıllarda doğadan ilham alarak geliştirecekleri edebi 

eserlere, medikal öncülüklere, teknolojik yeniliklere bir kapı aralayacaktır. 
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